Veiligheid
Verbeter de efficiency met veiligheid

Whitepaper
Veiligheid en efficiency hand in hand,
kan dat?
www.evofenedex.nl/10-manieren-om-je-magazijn-te-optimaliseren

“We zien nog te veel bedrijven die een effectieve
veiligheidsaanpak uitstellen vanwege het vermeende
hoge kostenplaatje, terwijl zij juist kosten kunnen
besparen door gezond en veilig werken.”
Danielle Gevers Deynoot, beleidsadviseur

Minder schade,
minder fouten
Veiligheid krijgt steeds meer aandacht in magazijnen, maar nog lang niet alle bedrijven zijn zich ervan bewust dat veiligheid ook de efficiency verbetert. “Er zijn minder schades en er worden minder
fouten gemaakt.”

Prioriteit
Veiligheid krijgt steeds meer prioriteit in Nederlandse magazijnen. Dat heeft te maken met de lancering
van de Code Gezond en Veilig Magazijn in het najaar van 2016, waar al meer dan vijfduizend boekjes van
zijn uitgegeven, maar het blijkt ook uit de groeiende belangstelling voor de jaarlijkse prijs Veiligste Magazijn. “Toch merken we dat veel bedrijven denken dat veiligheid alleen maar geld kost”, stelt Daniëlle Gevers
Deynoot, beleidsadviseur bij evofenedex. “We zien nog te veel bedrijven die een effectieve veiligheidsaanpak uitstellen vanwege het vermeende hoge kostenplaatje, terwijl zij juist kosten kunnen besparen door
gezond en veilig werken.”

Kosten
De kosten van ziekteverzuim na een arbeidsongeval zijn ongeveer twee keer zo hoog als de loonkosten
van de desbetreffende werknemer, zegt Gevers Deynoot. “Bij zwaardere arbeidsongevallen kan het al snel
oplopen tot drie keer de loonkosten van de werknemer. Daar komen de kosten van het administratieve
werk, de boete van de Inspectie en het omzetverlies door het stilvallen van de productie of het magazijn
dan nog bij.”

Danielle Gevers Deynoot,
beleidsadviseur
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Begin met een nulmeting
De kosten van ziekteverzuim na een arbeidsongeval

Minder verzuim, betere efficiency

zijn ongeveer twee keer zo hoog als de loonkosten

Bij prijswinnaars van het Veiligste Magazijn van eerdere

van de desbetreffende werknemer, zegt Gevers Deynoot. “Bij zwaardere arbeidsongevallen kan het al
snel oplopen tot drie keer de loonkosten van de werk-

edities, waaronder CEVA Logistics, Abbott Biologicals,
DHL Supply Chain en Schneider Electric, resulteerde
de veiligheidsaanpak vooral in minder verzuim en een
verbeterde efficiency. Gevers Deynoot: “Mensen werken

nemer. Daar komen de kosten van het administratieve

beter doordat zij zich prettiger voelen, wat weer leidt

werk, de boete van de Inspectie en het omzetverlies

tot meer verbondenheid met het bedrijf en minder

door het stilvallen van de productie of het magazijn

ziektemeldingen. De efficiencywinst zit vooral in minder

dan nog bij.”
Opbrengsten

schades en minder fouten bij het orderpicken. Daarnaast
helpen managementmethodes zoals lean ook om de
veiligheid en efficiency naar een hoger niveau te tillen.”

De opbrengsten van een veiligheidsaanpak en preventie
komen alleen goed boven tafel als er een nulmeting is
geweest, benadrukt de bedrijfsadviseur. “Bij een nulmeting wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Hoe

evofenedex presenteerde in 2016 de Code Gezond en Veilig

Daarna kan ook de besparing van een effectieve veilig-

Magazijn, samen met BMWT. Deze code, met vele tips om het
magazijn veiliger en gezonder te maken, kan rekenen op de
steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

heidsaanpak worden berekend en wordt vaak duidelijk

Meer informatie over de code staat op www.cgvm.nl

hoog zijn de kosten van schades, ongevallen en verzuim?

dat sommige onderdelen van het magazijn voor verbeteringen vatbaar zijn.”
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Code Gezond en Veilig Magazijn

Succesverhaal
Bavaria is sinds 2015 heel bewust bezig met het thema
veiligheid in het magazijn. Volgens Anouk van Dijk,
warehousemanager en verantwoordelijk voor veiligheid
en gezondheid bij Bavaria, is dit niet altijd even
gemakkelijk. Het grote aantal vaste medewerkers,
gecombineerd met een fors aantal flexibele
medewerkers is ‘een uitdaging voor iedere
warehousemanager die streeft naar een gezond, veilig en
efficiënt magazijn’. “Gelukkig maakt ook succes deel uit
van dit proces. Er is nu sprake van een duidelijke
productiviteitsstijging en een gezonde, goede werksfeer.
Beide te danken aan onze veiligheidsaanpak”,

Anouk van Dijk
warehousemanager

concludeert zij.

Krijg snel inzicht in het verbeterpotentieel van je magazijn
Uit ruim 75 jaar ervaring en het adviseren over duizenden magazijnen weten wij dat er in ieder magazijn winst te behalen
is. Dit kan winst zijn op bijvoorbeeld efficiency, klantwaarde, veiligheid of personeel.
Om te weten waar de winst in jouw magazijn ligt, hebben we de 360˚ magazijnscan ontworpen. Met deze gratis online
scan krijg je snel inzicht in de prestaties van jouw magazijn. Je ziet in één oogopslag wat er goed gaat en waar het
verbeterpotentieel zit.
Ga naar evofenedex.nl/online-magazijnscan en vraag de gratis online scan aan.
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Tien tips waarbij efficiency en
veiligheid goed samengaan
Bedrijven die elke dag gefocust zijn om iets beter te doen op veiligheid, efficiency en betrouwbaarheid,
presteren beter. Vaak wordt gedacht dat veiligheid de efficiency in de weg staat maar dit is zeker niet zo.
Orde en netheid en dus een veilige werkomgeving zorgt juist voor een efficiënte omgeving. Hierbij tien
voorbeelden.
1. ‘Voorkomen is beter dan genezen’

6. ‘Efficiënt van A naar B’

Houd de gangen netjes door dozen en pallets niet uit te laten steken. Dit

Het scheiden van loop- en rijpaden zorgt ervoor dat verkeerstromen

voorkomt struikelen, valgevaar en het plotseling moeten uitwijken voor

elkaar minder kruizen waardoor iedere medewerker sneller en

iets onverwachts. Het voorkomt schade aan producten wat een kwalitatief

efficiënter van A naar B kan en ze elkaar niet verstoren. Tevens is de kans

betere leverbetrouwbaarheid oplevert. De efficiency wordt verbeterd

op aanrijdingen kleiner.

omdat dozen of pallets niet eerst aan de kant hoeven te worden gezet om
bij locatie te komen of dat orderpickers op elkaar moeten wachten om te

7. ‘Bulkpallets boven grijplocaties’

kunnen passeren (reducering van handelingen).

Door bulkpallets te sealen en juist te positioneren boven grijplocaties in
palletstellingen kun je deze efficiënter wegzetten. Het voorkomt schade

2. ‘Stilstand is achteruitgang’

aan producten doordat deze vallen of buiten de palletrand uitsteken.

Zorg voor voldoende zicht aan het uiteinde van de gang tussen

Het verbetert tegelijk de veiligheid omdat de orderverzamelaar tijdens

twee

het picken geen producten van boven op zich kan krijgen.

magazijnstellingen.

Hierdoor

neemt

het

overzicht

toe.

Heftruckchauffeurs hoeven dan op kruisingen niet stil te staan maar
kunnen langzaam rijden. Deze situatieverbetering voorkomt een

8. ‘Snellopers: tussen schouder en knie’

(bijna) ongeval bij het uitkomen uit de stelling en zorgt ervoor dat er

Door de snellopende goederen tussen schouder en kniehoogte te

doorgereden kan worden.

leggen kunnen orders sneller verzameld worden. De veiligheid neemt
toe doordat er minder kans is dat hoger geplaatste goederen kunnen

3. ‘Minder bewegen’
Door

dubbelspelen,

vallen. De ergonomie van de medewerker neemt toe omdat er niet/
batchgewijs

verzamelen

en

een

slimme

nauwelijks meer gerekt of gebogen hoeft te worden.

magazijnindeling (bijv. op ABC/orderfamilie/stapelvolgorde) kan het
aantal bewegingen verminderd worden. Dit verbetert de efficiency

9. Een ‘cultuurdingetje’

omdat er minder rijafstanden worden afgelegd. Het maakt het ook

Als er een veiligheidscultuur bij een bedrijf ontstaat waarbij medewerkers

veiliger want hoe minder bewegingen, hoe minder kans op een ongeval.

elkaar aanspreken op onveilige situaties dan gaan medewerkers elkaar
ook aanspreken op de wijze waarop efficiënter en betrouwbaarder

4. ‘Wachttijd is geld’

gewerkt kan worden.

Als er teveel hardlopers bij elkaar liggen kan dit zorgen voor congestie
in de gangen. Dit verhoogt het risico op aanrijdingen doordat trucks

10. ‘Doe het veilig’

te dicht op elkaar rijden. Door de juiste magazijnindeling zullen de

Schade aan interntransportmiddelen, magazijnstellingen, gebouw en

wachttijden afnemen en de veiligheid verbeterd worden.

artikelen zorgen niet alleen voor schadekosten. Het is ook niet efficiënt
omdat de heftruck vervangen/uitgeroosterd moet worden en goederen

5. ‘Scheiden loont’

tijdelijk verplaatst moeten worden om de stelling te repareren.

Scheidt trucks van lopende orderpickers. Dit zal zorgen voor minder
onveilige situaties. Daarnaast verbetert het de efficiency omdat
heftruckchauffeur niet hoeft te wachten op orderverzamelaars en

Zelf een goed voorbeeld?

andersom.

Heb je zelf een praktisch voorbeeld waarbij efficiency en
veiligheid goed samengaan? Laat het dan weten via
dgevers@evofenedex.nl.
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Hoe nuttig was
deze whitepaper?
,,,,,,,,,,,, BIJZONDER NUTTIG

...........NUTTIG
...........VOEGT WEINIG TOE

360 graden logistiek en
internationaal ondernemen
evofenedex is dé vereniging voor bedrijven
met een logistiek of internationaal belang.
Via evofenedex nemen zij hindernissen in de
logistiek en internationaal ondernemen weg
en voegen zij kansen toe. Regionaal, nationaal
en internationaal. Van een efficiënter magazijn,
slimmer vervoer, goede opslag van gevaarlijke
stoffen tot meer export. Met ruim 15.000 leden
is evofenedex een krachtig collectief van
handelaren, producenten en exporteurs die
samen werken aan 360 graden logistiek en
internationaal ondernemen.

Voordelen lidmaatschap
• Vereniging met meer dan 6.000
magazijnhoudende bedrijven
• Toegang tot een onafhankelijk
kennisnetwerk
• Magazijnexperts op ieder niveau
• Jaarlijks 1.500 adviezen bij zowel grote
als kleine bedrijven
Signaalrood 60
Postbus 350, 2700 AJ Zoetermeer
T 079 - 3467346
F 079 - 3467800
www.evofenedex.nl

• Al meer dan 11,5 miljoen euro aan
magazijnbesparingen gerealiseerd
• 75 jaar ervaring
Kijk op www.evofenedex.nl/lidmaatschap
voor alle voordelen

